
Routes vijfde dinsdag van de maand 

6 km 

http://www.afstandmeten.nl/index.php?id=1739893 

Rechtsaf de baan af en via Grote Kerkepad (rechts-links) richting Schooterweg lopen. Bij Schoterweg de 
rotonde Zilverbaan oversteken naar Zittard. Ná Rijt, het volgende zandpad linksaf slaan. Zandpad 
helemaal blijven volgen tot aan de Veldhovenseweg. Linksaf de Veldhovenseweg op en de 1e straat 
rechts de Oeyenbos in. Doorlopen (wordt Sitkalaan) tot aan de Moormanlaan. Linksaf Moormanlaan in. 
Het zandpad vóór de scounting links in. Maakt bocht rechts-links en komt dan weer uit op de 
Knegselseweg. Rechtsaf de Knegselseweg op en bij Box oversteken naar de baan. 
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Routes vijfde dinsdag van de maand 

8 km 

https://www.afstandmeten.nl/index.php?id=3328058 

Vertrek richting Coppelmans, ga hier linksaf het Sondervick op. Ga linksaf naar de Eindhovensbaan. Steek 

de Zilverbaan over en ga rechtsaf de Zittardsebaan op (zandpad). Ga net voor het einde naar links naar 

het Boswegje. In Zandoerle rechtsaf en meteen weer links de Paddevenweg op, volgen tot voorbij de 

bocht en 1e zandpad linksaf naar Hogeloonsedijk. Deze oversteken en zandpad volgen tot 1e kruising 

linksaf naar de Banstraat, oversteken en via de ingang camping Molenvelden, de Zittard  en de 

Knegselseweg naar de baan terug 
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Routes vijfde dinsdag van de maand 

10 km 

http://www.afstandmeten.nl/index.php?id=2385063 
Van de baan af, rechtsaf naar Kerkepad. Einde links, rotonde Zilverbaan oversteken en op 
Zittard naar rechts. Bij Zandoerle naar rechts. Linksaf Paddevenweg in en rechtsaf naar 
Toterfout. Na Geitenboerke rechtsaf de Roestenberg op. Weg volgen, het zandpad inlopen. 
Tweede zandpad naar links en rechtdoor lopen tot aan fietspad (Vessemsedijk). Hier linksaf en 
via Toterfout en het Geitenboerke naar Zandoerle. Linksaf naar de Zittard, linksaf bij de rotonde 
met de Zilverbaan en terug naar de baan. 
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Routes vijfde dinsdag van de maand 

Cyclus (15 km) 

https://www.afstandmeten.nl/index.php?id=1650812 
Vanaf de kantine GVAC over het fietspad richting Knegsel lopen. Einde fietspad bij zandpad linksaf Grote 
Kerkepad. Einde zandpad Knegselseweg oversteken, rechtsaf over fietspad. 1e Weg linksaf Schoot, einde 
weg rechtsaf Korze. Einde weg rechtsaf Oeienbosdijk en meteen linksaf Moormanlaan in. Einde 
Moormanlaan linksaf richting Steensel Steenselseweg. Viaduct A67 over, bij kapelletje rechtsaf over 
zandpad. Bocht naar links, einde zandpad rechtsaf Koppelen  Genderweg. Einde weg linksaf Hees. 
Einde weg Provinciale weg N284 oversteken  Alsbergdreef. Linksaf bij weg naar paardenmanege 
Tasbroekwegje. Einde weg linksaf Stevert. 1e weg rechtsaf Nedermolen, bocht naar links volgen. 1e 
fietspad/zandpad linksaf. Bij kruising zandpaden het fietspad rechtsaf volgen. Bocht naar links, bocht 
naar rechts. Einde fietspad linksaf Turfweg. Einde weg oversteken en rechtsaf Locht. Viaduct A67 over. 
Bij 1e stoplichten linksaf Locht. 1e Weg linksaf Pegbroekenlaan, blijven volgen tot voorbij oude GVAC. 
Pegbroekenlaan uitlopen tot rotonde, hier rechtdoor. Over fietspad rechtsom de schoolgebouwen terug 
naar GVAC  
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